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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 1/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “ปญหาเรื่องน้ําในประเทศไทย” ในบทความนี้มีขอความ
ที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุป
ขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 
แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ 
ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง 
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรง
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A” 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ / 
องคประกอบ / ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ 

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
 

บทความ 
ปญหาเรื่องน้ําในประเทศไทย  

 เมื่อชวง 3-4 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผานมาเราคงไดยิน
เรื่องราวที่ทุกคนตางกังวลเปนปญหาระดับชาติที่แมแตรัฐบาลเองก็ยังยอมรับวา
ปญหาภัยแลงครั้งนั้นถึงขั้นวิกฤต น้ําในเขื่อนเกือบทุกแหงทั่วประเทศแทบแหงขอด 
จนรัฐบาลตองขอความรวมมือจากประชาชนและรณรงคเรื่องการประหยัดน้ําเปน
การใหญ ในสวนของประชาชนเองก็สัมผัสไดวาวิกฤตการณครั้งนี้รุนแรงมากกวา
หลายปที่ผานมา อันที่จริงเหตุการณในลักษณะนี้ก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งหลายครา
แตก็ไมหนักหนาสาหัสเชนฤดูแลงป 2559 นั่นก็คือปญหาเรื่องน้ําในประเทศไทย 
 หากเราจะพิจารณาถึงสถานการณหรือปญหาเรื่องน้ําในประเทศไทยจะพบวามี
หลายประการที่ตองพิจารณา ไดแก ปญหาน้ําทวมหรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นเปนประจํา
แทบทุกปซึ่งสวนมากก็จะเปนพื้นที่เดิมๆ สวนปญหาน้ําแลงและการขาดแคลนน้ํา
เพื่อการบริโภคก็เปนปญหาที่เกิดขึ้นอยูบอยครั้งและเปนที่นาแปลกใจวาปญหาน้ํา
แลงเปนปญหาที่เราประสบอยูเปนประจําแตก็ยังไมมีการแกไขอยางจริงจัง อีก
ประการหนึ่งก็คือปญหาการขาดแคลนน้ําในการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งมี
ผลเสียหายทางดานเศรษฐกิจอยางยิ่ง อีกสภาพการณหนึ่งที่กําลังเปนปญหาก็คือ
การลดลงของระดับน้ําบาดาล สิ่งเหลานี้ถือไดวาเปนสถานการณน้ําที่เปนปญหา 
เพราะน้ําเปนทรัพยากรที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
  
 โดยธรรมชาติแลวทุกปญหายอมมีสาเหตุเสมอ จากการพิจารณาขอมูลอยาง
รอบดานทําใหไดมาซึ่งตนเหตุที่ทําใหเกิดสถานการณหรือปญหาเรื่องน้ําในประเทศ
ไทยมีหลายประการสามารถพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
 ประการแรกการตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุสําคัญที่สุดที่ถือไดวาเปนบอเกิด
ของปญหาเรื่องทรัพยากรน้ําในดานตางๆ เปนที่รูกันดีวาประเทศไทยเหลือพื้นที่ปา
ไมนอยมาก เมื่อเกิดการตัดไมทําลายปาปญหาตางๆ ก็ตามมาทั้งน้ําทวม น้ําแลง
และการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค หรือแมแตขาดแคลนน้ําในการเกษตร 
รวมไปถึงทําใหระบบนิเวศอื่นๆ เสียหายน้ําใตดินหรือน้ําบาดาลก็ลดลงอยาง
ตอเนื่อง 
 ประการตอมาภาวะโลกรอนก็ถือเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลตอสถานการณน้ําใน
ประเทศไทย ไมวาจะเปนน้ําทวมหรือน้ําแลง การเกิดฤดูแลงอยางยาวนาน ฝนไม
ตกตองตามฤดูกาลและสถานการณอื่นๆ ที่ถือวาเปนปญหาก็มาจากปญหาภาวะโลก
รอนทั้งสิ้น ปรากฏการณเอลนีโญ/ลานีญาซึ่งเปนปรากฏการณชี้วัดภาวะโลกรอน
สงผลใหพื้นที่ที่เคยแหงแลงมีฝนตกชุก สวนพื้นที่ที่เคยมีฝนกลับเกิดความแหงแลง
ไปทั่ว ภูมิอากาศวิปริตแปรปรวนเชนนี้ เราจึงสรุปไดวาภาวะโลกรอนก็สงผลตอ
ปญหาดานทรัพยากรน้ําหลายประการดังที่กลาวมา 
 นอกจากสาเหตุที่ไดกลาวไปแลวขางตนก็ยังมีเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให
เกิดปญหาเรื่องน้ํานั่นก็คือการขาดความสามารถในการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐ
อยางยั่งยืน ในตางประเทศนั้นหลายประเทศแมแตประเทศที่มีลักษณะเปน
ทะเลทรายบางแหงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการน้ําไดดีกวาประเทศ
ไทยซึ่งถาเราสามารถสรางระบบบริหารจัดการน้ําไดดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยก็
นาจะบรรเทาปญหาเรื่องน้ําดานตางๆ ลงไดมาก 
 นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องแหลงเก็บน้ําของไทยไมพอเพียงหรืออาจกลาวไดวา
อีกนัยหนึ่งคือเราไมมีแหลงน้ําขนาดใหญตามธรรมชาติมากเพียงพอเหมือนประเทศ
เพื่อนบาน นอกจากขาดแหลงเก็บน้ําตามธรรมชาติแลวการที่ประเทศไทยเราอยูชวง
บริเวณปลายน้ําก็ยอมเสียเปรียบ หากประเทศที่อยูเหนือขึ้นไปสรางเขื่อนเก็บกักน้ํา
แลวไมปลอยลงมา ดังจะเห็นไดชัดเจนจากการที่ประเทศจีนและประเทศลาวสราง
เขื่อนหลายแหงเพื่อกั้นแมน้ําโขง 
 สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ถือวาเปนบอเกิดของปญหาทุกประเภท รวมถึงปญหาเรื่องน้ํา
ดวยนั่นก็คือการขาดจิตสํานึกสาธารณะและขาดการมีสวนรวมของประชาชนเพราะ
ถาประชาชนไมชวยกันดูแลทรัพยากรของชาติใชทรัพยากรน้ําอยางฟุมเฟอยโดยไม
คํานึงถึงอนาคตหรือแมกระทั่งการรุกล้ําทางเดินของน้ํา การรุกล้ําพื้นที่ปา การขาด
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องน้ําหรือแมกระทั่งความมักงาย ทิ้งขยะไม
เปนที่เปนทางทําใหทอน้ําอุดตันไมสามารถระบายน้ําไดก็ทําใหน้ําทวม เปนตน ครั้น
พอถึงสถานการณน้ําแลงบางคนก็แขงกันขุดเจาะบอบาดาลจนแผนดินทรุด เพราะ
ระดับน้ําใตดินหรือน้ําบาดาลลดลงผิดปกติ จึงเห็นไดวาการขาดจิตสํานึกและไมได
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมนี่แหละที่เปนตัวการสําคัญที่ทําใหปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
เรื่องน้ํามีความรุนแรงยิ่งขึ้น ตนเหตุสําคัญหลายประการดังที่กลาวมาจึงสงผลตอ
สถานการณหรือปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 สําหรับการแกไขปญหานั้นหลายฝายมีการพิจารณาขอมูลอยางรอบดาน 
รวมทั้งไดศึกษาคนควาวิจัย นอกจากนี้ยังมีการระดมความคิดจากทุกภาคสวนรวม
ไปถึงการศึกษาดูงานจากตางประเทศเพื่อนํามาแกปญหาในดานตางๆ เหลานี้ ซึ่งจะ
ไดนํามาเสนอในบทความตอไป 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การขาดจิตสํานึกและไมไดคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม 

    

02 ภาวะโลกรอน     
03 การขาดความสามารถในการบริหาร

จัดการน้ําของภาครัฐ 
    

04 น้ําแลงและการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค     
05 การตัดไมทําลายปา     
06 ตนเหตุที่ทําใหเกิดสถานการณหรือปญหาเรื่องน้ํา     
07 น้ําทวมหรืออุทกภัย     
08 การขาดแคลนน้ําในการเกษตรและอุตสาหกรรม     
09 การพิจารณาขอมูลอยางรอบดาน     
10 ระดับน้ําใตดินหรือน้ําบาดาลลดลง     

 
เฉลย  

แผนภูมิบทความ  ปญหาเรื่องน้ําในประเทศไทย 

การพิจารณาขอมลูอยางรอบดาน
09

ตนเหตุที่ทําใหเกิดสถานการณ
หรือปญหาเรื่องน้ํา

06

การขาดจิตสํานกึและ
ไมไดคํานึงถึงประโยชนสวนรวม

01

ภาวะโลกรอน
02

การขาดความสามารถ
ในการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐ

03

การตัดไมทําลายปา
05

น้ําแลงและการขาดแคลนน้ํา
ในการอปุโภคบริโภค

04

น้ําทวมหรืออทุกภยั
07

การขาดแคลนน้ําในการเกษตร
และอตุสาหกรรม

08

ระดบัน้ําใตดนิหรือน้ําบาดาลลดลง
10

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การขาดจิตสํานึกและไมไดคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม 

04A 07A 08A 10A 

02 ภาวะโลกรอน 04A 07A 08A 10A 
03 การขาดความสามารถในการบริหาร

จัดการน้ําของภาครัฐ 
04A 07A 08A 10A 

04 น้ําแลงและการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค 99H    
05 การตัดไมทําลายปา 04A 07A 08A 10A 
06 ตนเหตุที่ทําใหเกิดสถานการณหรือปญหาเรื่องน้ํา 01D 02D 03D 05D 
07 น้ําทวมหรืออุทกภัย 99H    
08 การขาดแคลนน้ําในการเกษตรและอุตสาหกรรม 99H    
09 การพิจารณาขอมูลอยางรอบดาน 06A    
10 ระดับน้ําใตดินหรือน้ําบาดาลลดลง 99H    
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


